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Generel information 

Madudlevering og -aflevering,  
Kølecontaineren er placeret ved Spejdergården (Se lejrkortet) og er åben på 

følgende tidspunkter: 

Kl. 7.00 – 8.30  

Kl. 11.30 – 13.00  

Kl. 16.00 – 17.00  

Kl. 19-00 – 19.30 

 

Kølemuligheder 
Det er muligt at få opbevaret en plastkasse med låg i containeren, kassen kan have en str. som ca. svarer til 

en køletaske eller klapkasse. Den skal være ren for at må komme ind i containeren og udleveres kun af 

stabsmedlemmer på lejren. 

 

Salg af kage 
Man kan købe en hjemmebagt kage på lejren, ved at bestille den dagen før inden kl. 16.00 i 

Informationshytten. Det vil være muligt at ønske flere forskellige typer skærekage. Prisen er 

100,00 kr. for en hel kage, svarer til ca. 1,5 bradepande og 50,00 kr. for en halv kage 

 

Kaffe 
Der er gratis lederkaffe på kanden ved Fadeburet hele lejren. Det er angivet med en kaffekop på lejrkortet.  

 

SMS 
Alle kontaktpersoner er tilmeldt vores SMS gruppe vedr. forplejning.  

Hvis der er andre fra jeres gruppe, der vil med i SMS-gruppen kan de sende en sms til 1910 med teksten 

Rejs mad fornavn efternavn  

Vi bruger sms til at orienterer jer om at jeres varer er kommet eller hvis der sker ændringer i forhold til 

forplejningen. 

 

Kontaktperson på lejren 
• Sigrid Tlf. 20606433, Ansvarlig for forplejning 

Andre numre:  

• Naja Tlf. 23315654  

• Tina Tlf. 41223396  



 

Bilka 

Login til Bilka 

I logger ind på www.bilkatogo.dk  

Gruppe Brugernavn Password Mail der får kvitteringen 

Valdemar Atterdag valdemar.atterdag@bolet.dk Aaslejr2021 fischerholst16@gmail.com 

Sct. Laurentii Gruppe skagen@bolet.dk Aaslejr2021 rikke@9990skagen.com 

Mosbjerg Gruppe mosbjerg@bolet.dk Aaslejr2021 finn.thomsen@mail.dk 

Sct. Clemens sct.clemens@bolet.dk Aaslejr2021 lars.gravsholt@gmail.com 

Vestrup vestrup@bolet.dk Aaslejr2021 hedelykke-128@hotmail.com 

Bindslev bindslev@bolet.dk Aaslejr2021 anette.tronsmark@live.dk 

Lindholmspejderne lindholm@bolet.dk Aaslejr2021 rbaunwall@gmail.com 

Knuden Aalborg knuden@bolet.dk Aaslejr2021 Jakobnw@gmail.com 

Tornby-Vidstrup tornby.vidstrup@bolet.dk Aaslejr2021 oscarkjul@gmail.com 

Rakkeby rakkeby@bolet.dk Aaslejr2021 Henrikp1995@hotmail.com 

Aabybro Gruppe aabybro@bolet.dk Aaslejr2021 pehegr@gmail.com 

Bonderup bonderup@bolet.dk Aaslejr2021 bjarnebj@stofanet.dk 

Vedbæk-Nærum Gruppe vedbaek.naerum@bolet.dk Aaslejr2021 jonas2103@live.dk 

Hørby-Dybvad Spejderne hoerby.dybvad@bolet.dk Aaslejr2021 amj@spejdernet.dk 

Hallund hallund@bolet.dk Aaslejr2021 joergencaesar@gmail.com 

Klejtrup klejtrup@bolet.dk Aaslejr2021 ham_selv_superj@hotmail.com 

 

Første levering 
Første levering på lejren er søndag d. 18. juli kl. 16.00 I skal derfor selv medbringe madpakke eller anden 

proviant til frokost. Kølecontaineren er åben så I kan få jeres frokost på køl i den medbragte kasse. 

  

Første bestilling 
Første bestilling hos Bilka SKAL lægges 13. juli inden midnat. Der beder vi jer bestille de kolonialvarer I 

regner med at bruge på lejren, fx mel, sukker, salt osv. Det vil nok også være en fordel at bestille kød og 

kølevarer til søndag og mandag.  

Det vil være muligt at supplere løbende, men det vil være en stor hjælp for både Bilka og lejren, hvis I 

lægger en stor ordre første gang. Gebyret på de 29,00 kr. + 10,00 for papkasser skal vi ikke betale. Om 

beløbet for papkassen og gebyr bliver trukket fra med det samme eller om det bliver refunderet senere, er 

endnu ikke oplyst. 

 

Vigtige bestillingstidspunkter 

Bestillingstidspunkt Tidspunkt du skal angive ved bestilling Levering på lejren 

13. juli inden midnat 18. juli kl. 12 - 14 18. juli senest kl. 16.00 

18. juli inden kl. 8.00 19. juli kl. 12 - 14 19. juli senest kl. 16.00 

19. juli inden kl. 12.00 20. juli kl. 12 - 14 20. juli senest kl. 16.00 

20. juli inden kl. 12.00 21. juli kl. 12 - 14 21. juli senest kl. 16.00 

http://www.bilkatogo.dk/


 

 

BEMÆRK: det er vigtigt at I overholder tidsfristerne, at bestillingen er sendt 

senest kl. 12.00 og ikke påbegyndt kl. 12.00, ellers vil bestillingen ikke komme 

med i leveringen. 

 

Vejledning til BILKA 
Det er vigtigt at I angiver både den rigtige dato og det rigtige klokkeslæt når I afgiver en ordre hos Bilka, 

ellers får vi den ikke med i vores levering.  

 

I ovenstående skema kan I se hvilke tidspunkter I skal angive. Er I det mindste i tvivl, gem  

jeres bestilling i ”kurven” lige inden I skal betale og ring til en af os. Så kan vi logge på og se om alt er OK.  

Dit skærmbillede skal se sådan ud lige inden du går til betalingsdelen, HUSK også at tjekke om 

afhentningsstedet står til Bilka Skalborg. I skal vælge papkasser, dem kommer I dog IKKE til at betale for.  

 

 

Det er forbudt at ændre i profiloplysningerne på brugeren, da det er dem de pakker efter i Bilka.  

 


